Zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Stredných Plachtinciach zo dňa 16.12.2016

Prítomní na zasadnutí OZ :
Poslanci :
Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Juraj Sölský, Ing. Pavel Španiel,
Ing. Ján Naď, Dušan Šúňava, Viera Červočová
Za OcÚ :
Štefan Benko – starosta obce
Zapisovateľ :
Ţaneta Miháľová
Hostia a občania :
p. hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková, p. účtovníčka Anna
Líšková, p. Milan Mikuš
OZ konštatuje , ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ , čo je 100 % účasti a teda
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Závery na ňom prijaté sú záväzné.
K bodu č. 1 : Otvorenie VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ )
Štefan Benko, starosta obce privítal všetkých prítomných poslancov, hostí, občanov
a zamestnancov OcÚ, prečítal program rokovania dňa 16.12.2016 .
K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice p. Ţanetu Miháľovú , návrhovú komisiu
v zloţení p. Juraj Sölský a p. Viera Červočová, za overovateľov zápisnice poslancov
p. Ing. Ján Naď a p. Mgr. Jaroslav Ďuriš
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
schvaľuje : návrhovú komisiu
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 30/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.30/2016 boli : Viera Červočová, Dušan Šúňava ,
Juraj Sölský, Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 3 : Kontrola plnenia uznesení
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo : správu o plnení uznesení
b) berie na vedomie : Kontrolu plnenia uznesení s tým , ţe uznesenia č. 22/2016 ,
24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, 28/2016, 29/2016 sú splnené
Uznesenie č. 31/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016 –
berie na vedomie.
K bodu č. 4 : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
Pani hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková prečítala plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
b) schvaľuje
Navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
Uznesenie č. 32/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.32/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Ľubo Mackov, p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 5 : Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Starosta obce p. Štefan Benko oboznámil poslancov, ţe počas roka došlo k navýšeniu príjmov
obce z dôvodu príjmov v kapitole aktivačná činnosť, ktorá sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok
2016 nerozpočtovala.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Uznesenie č. 33/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.33/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
zdržal sa: p. Juraj Sölský
K bodu č. 6: Prejednanie návrhu rozpočtov na roky 2017 – 2019
Starosta obce predloţil p. poslancom návrh rozpočtov na roky 2017 – 2019, rozpočet na rok
2017 nasledovne:
Príjmy vo výške: 236 420,00 €
Výdaje vo výške: 236 420,00 €
Následne p. starosta poţiadal hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Čerpákovú, aby predniesla
svoje stanovisko k navrhnutým rozpočtom. Po prečítaní stanoviska skonštatovala, na základe
toho, ţe obec počíta v roku 2017 s výdavkami, ktoré sú nevyhnutné na chod obce, sú kryté
beţnými príjmami obce, povaţujem tento návrh rozpočtu obce za priechodný a odporúčam
OZ navrhnutý rozpočet schváliť. Ďalej skonštatovala, ţe návrhy rozpočtov na roky 2018,
2019 sú informatívne a preto odporúča OZ brať na vedomie.
Starosta sa poďakoval p. hlavnej kontrolórke za prednesené stanovisko a vyzval poslancov
OZ, aby sa vyjadrili k jednotlivým poloţkám a podpoloţkám navrhnutého rozpočtu.

Nakoľko sa p. poslanci k jednotlivým poloţkám návrhu konkrétne nevyjadrili, s tým ţe
v bode rôznom budú predkladať svoje návrhy, starosta dal hlasovať o schválení rozpočtu na
rok 2017 ako celku.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Návrh rozpočtu na rok 2017
b) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhnutým rozpočtom na roky 2017 -2019
c) berie na vedomie
Návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019
d) schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2017 nasledovne:
Príjmy vo výške: 236 420,00 €
Výdaje vo výške: 236 420,00 €
Uznesenie č. 34/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.34/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Ľubo Mackov, p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 7: Predaj majetku obce – rodinný dom s. č. 107 na LV č. 467 v katastrálnom
území Stredné Plachtince
Starosta obce informoval p. poslancov OZ, ţe zámer obce Stredné Plachtince predať majetok
a to na základe uznesenie obecného zastupiteľstva Stredné Plachtince zo dňa 14.10.2016, pod
č. 24/2016 priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení bol zverejnený dňa
17.11.2016 do 10.12.2016. Ďalej p. starosta informoval, ţe dal vypracovať znalecký posudok
pre účely predaja nehnuteľnosti, ktorý bol doručený na OcÚ dňa 16.11.2016 pod číslom
36/2016, ktorý vypracoval znalec v odbore stavebníctva p. Ing. arch. Dana Černíková.
Výška majetku nehnuteľnosti súpisné číslo 107 s príslušenstvom, stojaci na parcele 410,
pozemky – parcely č. 410 a 411, k. ú. Stredné Plachtince je vyčíslená sumou 6 500,00 €.
Poslanci OZ so spôsobom predaja aj s sumou jednohlasne súhlasili. Následne p. starosta dal
hlasovať o spôsobe a sume predaja nehnuteľnosti.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predaj majetku obce – rodinný dom s. č. 107
b) schvaľuje
1. Predaj majetku obce a to: nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 467 evidovanú Okresným
úradom Veľký Krtíš katastrálny odbor, obec Stredné Plachtince, katastrálne územie
Stredné Plachtince:

parcela registra „C“ č. 410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2
parcela registra „C“ č. 411 – záhrady o výmere 569 m2
parcela registra „C“ č. 410 – rodinný dom so súpisným číslom 107
spoluvlastnícky podiel 1/1
2. Spôsob predaja majetku uvedené pod bodom 1 tohto uznesenia a to priamym
predajom podľa § 9 a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení znaleckým
posudkom č. 36/2016 zo dňa 16.11.2016.
Cena majetku: 6 500,00 €
Kupujúci: Ing. Martin Vajda, Píniová 16, Bratislava – Vrakuňa.
-

Uznesenie č. 35/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.35/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Ľubo Mackov, p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
K bodu č. 8 : Rôzne
Ako prvý poţiadal o slovo p. Ľubo Mackov, ktorý sa osobne poďakoval všetkým
zamestnancom OcÚ za doterajšiu prácu a pomoc pri organizovaní obecných podujatí. Ďalej
navrhol, aby sa v budúcnosti finančne viac podporovali aj ďalšie organizácie v našej obci, ako
napr. Klub dôchodcov, spevácka skupina SION a nie len miestny futbalový klub.
Navrhol, aby sa rozpočet pre OFK na rok 2017 nenavyšoval, aby OFK poţiadalo o finančnú
pomoc aj Dolné a Horné Plachtince, nakoľko aj z týchto obcí sú mladí členovia OFK.
Navrhoval viac podporovať dorast a mládeţ a skúsiť dosiahnuť to, ţe v našom klube by hralo
futbal 50 % Plachtinčanov.
Pravidelne kaţdý rok zorganizovať MDD pre všetky deti našej obce.
Zorganizovať brigádu na zlepšenie ţivotného prostredia našej obce, ako napr. zbieranie
odpadov a čistenie Plachtinského potoka.
p. Mgr. Jaroslav Ďuriš víta aktivitu p. poslanca a so všetkými jeho návrhmi súhlasil. Ďalej
informoval poslancov OZ, ţe vedenie ZŠ a MŠ plánujú zorganizovať ples a touto cestou
pozýva všetkých občanov a poslancov, aby sa podporilo aj toto podujatie.
O slovo poţiadal p. poslanec Ing. Naď, ktorý tieţ so všetkými návrhmi súhlasil a tieţ navrhol
v spolupráci s OcÚ, poslancami OZ a občanmi obce zorganizovať v jarných mesiacoch
brigádu za účelom prečistenia celého Plachtinského potoka.
Pán Ing. Španiel skonštatoval, ţe dosiahnuť 50 % Plachtinčanov v našom futbalovom klube
bude asi dosť ťaţké.
K financovaniu OFK sa vyjadril, aby optimálny rozpočet predniesol p. Mikuš-funkcionár
OFK.
O slovo sa prihlásil p. Mikuš, ktorý navýšenie transferu pre OFK na rok 2017 odôvodnil
zvýšením nákladov spojených s činnosťou. Ďalej p. Mikuš predloţil ţiadosť na preplatenie
nákladov spojených s výstavbou prístrešku pri šatni TJ v sume 4 880,54 €, ktorá sa
realizovala v roku 2013. Tieto peniaze by boli pouţité na nákup nových hráčov.

Starosta obce sa opýtal, prečo po toľkých rokoch prichádzajú z touto ţiadosťou, veď po
dokončení prístrešku obec na základe rozhodnutia poslancov OZ preplatila predloţené
pokladničné doklady vo výške 2 170,00 € a podľa jeho vedomostí, materiál pouţitý pri
výstavbe dostalo OFK ako sponzorský dar a práce spojené s výstavbou funkcionári a hráči
vykonali dobrovoľne a bezplatne. Následne p. starosta vyslovil názor, ţe nesúhlasí
s preplatením poţadovanej čiastky, s čím súhlasila väčšina poslancov.
Pán poslanec Ľubo Mackov odkazuje predsedovi OFK, ţe sa môţe hanbiť za podanie takejto
ţiadosti. Starosta dal hlasovať o predloţenej ţiadosti.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predloţenú ţiadosť
b) neschvaľuje
Preplatenie nákladov OFK vo výške 4 880,54 €
Uznesenie č. 36/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za neschválenie uznesenia č.36/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan
Šúňava, p. Ľubo Mackov, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
zdržal sa: p. Juraj Sölský
Pán poslanec Ing. Naď sa opýtal p. starostu či by v rozpočte nebolo moţné vyčleniť sumu
500,00 € na nákup nových hráčov. Pán starosta odpovedal, ţe je reálne.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Zvýšenie rozpočtu pre OFK
b) schvaľuje
Zvýšenie rozpočtu pre OFK na nákup nových hráčov vo výške 500,00 €
Uznesenie č. 37/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.37/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
proti: p. Ľubo Mackov
Ďalej p. starosta predloţil ţiadosť OFK na činnosť v roku 2017 vo výške 3 750,- €. Poslanci
sa pýtali prítomného pána Mikuša na dôvod, prečo ţiadajú navýšenie transferu. Pán Mikuš
zdôvodnil navýšenie s tým, ţe kaţdý rok sa zvyšujú náklady spojené s činnosťou a táto suma
je reálna a potrebná na chod klubu v roku 2017. Pán starosta dal hlasovať o predloţení
ţiadosti.

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predloţenú ţiadosť OFK
b) schvaľuje
Transfer pre OFK vo výške 3 750,- €
Uznesenie č. 38/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.38/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel
proti: p. Ľubo Mackov
O slovo sa prihlásil pán Ľubo Mackov a predniesol svoje konkrétne návrhy ohľadom úpravy
rozpočtu na rok 2017:
- príspevok vo výške 200,- € na zorganizovanie MDD pre všetky deti obce
- príspevok vo výške 150,- € na zorganizovanie iných športových podujatí
- príspevok vo výške 150,- € na zorganizovanie akcie „čistenie Plachtinského
potoka“
- vyčleniť sumu 2 000,- € na odkúpenie pozemkov pod budovami a priestormi,
ktoré obec v súčasnosti vyuţíva
- príspevok vo výške 1 200,- € pre hokejbalový klub Stredné Plachtince
- príspevok vo výške 1 000,- € pre ECAV Stredné Plachtince
Po prednesení návrhov p. poslanca p. starosta dal hlasovať o navrhnutých úpravách:
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predloţené návrhy p. poslanca
b) schvaľuje
- príspevok vo výške 200,- € na zorganizovanie MDD pre všetky deti obce
- príspevok vo výške 150,- € na zorganizovanie iných športových podujatí
- príspevok vo výške 150,- € na zorganizovanie akcie „čistenie Plachtinského
potoka“
- vyčleniť sumu 2 000,- € na odkúpenie pozemkov pod budovami a priestormi,
ktoré obec v súčasnosti vyuţíva
- príspevok vo výške 1 200,- € pre hokejbalový klub Stredné Plachtince
- príspevok vo výške 1 000,- € pre ECAV Stredné Plachtince
Uznesenie č. 39/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.39/2016 boli : p. Ľubo Mackov, p. Viera Červočová,
p. Dušan Šúňava , p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel

Ďalej sa o slovo prihlásil p. poslanec Ing. Naď s návrhom zistiť moţnosť odkúpenia
niektorých rodinných domov v obci.
S jeho návrhom sa stotoţnil aj pán poslanec Sölský, ako aj ďalší poslanci OZ.
Pán poslanec Mgr. Ďuriš oznámil poslancom, ţe v roku 2017 si budeme pripomínať 210.
výročie narodenia slovenského spisovateľa a evanjelického farára Samuela Godru, ktorý
pôsobil ako farár v našom cirkevnom zbore. Bolo by dobré túto udalosť spojiť s oslavami dňa
obce, predbeţne mesiac august 2017.
Pán poslanec Mackov znovu upozorňoval na túlavé psi, ktoré voľne pobehujú po našej obci
a ohrozujú našich spoluobčanov. Navrhol zistiť moţnosť odchytu túlavých psov, prípadne
vlastníkov takýchto psov napomenúť. Znovu zopakovať reláciu v obecnom rozhlase.
Ďalej upozornil na neplatičov DzN, týmto neplatičom doručiť upomienky a v prípade
nevyrovnania dlhov voči obci postúpiť tieto pohľadávky exekútorovi.
V roku 2017 treba zrealizovať pasportizáciu hrobov v miestnom cintoríne.
V čase prázdnim navrhuje obmedziť rýchlosť cez obec, nakoľko je väčší pohyb detí na našich
komunikáciách. Navrhuje namontovať v našej obci buď nejaké náučné tabule, alebo zistiť
cenovú reláciu meračov rýchlostí.
Starosta prečítal list občana p. Ing. Hrabušického, v ktorom občan opisuje zlé susedské
vzťahy v bytovke, kde pravidelne dochádza ku konfliktom ohľadom parkovacích miest.
Tento list tvorí súčasť zápisnice. Poslanci navrhli osloviť všetkých obyvateľov bytovky, aby
sa vyjadrili buď k odkúpeniu pozemkov okolo bytovky, alebo obec tieto parkovacie miesta
v budúcnosti spoplatní.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predloţené návrhy
b) ukladá
Zamestnancom OcÚ:
- zopakovať reláciu ohľadom túlavých psov
- zistiť cenové relácie meračov rýchlosti
- osloviť neplatičov DzN
- zistiť náklady spojené s pasportizáciou miestneho cintorína
- písomne osloviť obyvateľov bytovky ohľadom parkovacích miest
Termín: priebeţne
Uznesenie č. 40/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.40/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel, p. Ľubo Mackov
O slovo sa prihlásil p. poslanec Mackov, ktorý navrhol p. starostovi obce odmenu vo výške
50 % jednomesačného platu. Poslanci s jeho návrhom jednohlasne súhlasili, za čo sa p.
starosta všetkým poďakoval s konštatovaním, ţe je to jeho prvá odmena za obdobie 6 rokov
vykonávania funkcie starostu obce.

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach
a) prerokovalo
Predloţený návrh
b) schvaľuje
Odmenu starostovi obce vo výške 50 % jednomesačného platu
Uznesenie č. 41/2016 – zo VI. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2016
hlasovanie : za schválenie uznesenia č.41/2016 boli : p. Viera Červočová, p. Dušan Šúňava ,
p. Juraj Sölský, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Ján Naď, Ing. Pavel Španiel, p. Ľubo Mackov

K bodu č. 9: Záver.
V závere VI. riadneho zasadnutia OZ poslankyňa p. Viera Červočová prečítala prijaté
uznesenia.
Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a aktívne vystupovanie.
Na záver všetkým prítomným poprial príjemné preţitie vianočných sviatkov, rodinnej pohody
a do Nového roku veľa osobných a pracovných úspechov.

Zapísala : Ţaneta Miháľová

Overili : Ing. Ján Naď
Mgr. Jaroslav Ďuriš

Schválil : Štefan Benko

